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Tela: Cadastro do Adolescente

Na tela Cadastro do Adolescente, consultar o nome do adolescente:

 antes de fazer um novo cadastro, certifique-se de que o socioeducando
não possui cadastro;

 faça várias formas de busca (nome completo, nome, primeiro
sobrenome, nome da mãe);

 se o adolescente não constar no SIPIA, cadastre-o, gere o Código Sinase
no prontuário físico, no Cadastro do Adolescente;

 

 Atenção:

» nos campos UF de Nascimento e Cidade de Nascimento, se não tiver
essa informação, selecione DF e Brasília;

» na Data de Nascimento, coloque a data que vem no ofício e marque
Data Estimada: Sim;

» no campo Raça/ Cor, selecione Não Informado.
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Tela: Atendimento – Medidas Socioeducativas

 Após o procedimento no Cadastro do Adolescente, abra imediatamente
a tela Atendimento – Medida Socioeducativa e vincule o adolescente
à Unidade e à medida que está cumprindo.

 Preencha as informações obrigatórias (com asterisco*) e faça
o Encerramento da Medida;

 Para Encerrar a Medida:

» preencha a Data de Encerramento;

» selecione uma opção para o Motivo de Encerramento, dentro do rol de
Canceladas, apenas;

» registre as Observações referentes a este encerramento.

 

 Clique em Alterar e, depois, em Encerrar, também no Menu Laranja.
Dessa forma, a situação da medida socioeducativa será ENCERRADA
(ENC).
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Tela: Atendimento – Medidas Socioeducativas

Campos a serem preenchidos:

1. Data de Entrada: refere-se à data que o documento de vinculação do
adolescente foi recebido na Unidade;

2. Frequência de Acompanhamento (em dias): registre de acordo com a
medida socioeducativa;

3. Especifique, pelo menos, um técnico de referência;

4. Informe também a infração cometida e o número de processo de
execução, se houver, ou outro número de processo que tiver acesso;

5. Frequência de Acompanhamento (em dias): registre de acordo com a
medida socioeducativa.

 

Motivos de Encerramento

1. Cancelada. Adolescente não localizado – para os casos de Paradeiro
Ignorado e Endereço Incorreto;

2. Cancelada. Aguardando convocação – para os casos de adolescentes
vinculados à Unidade, mas não convocados;

3. Cancelada. Aguardando primeiro atendimento – para os adolescentes
que já foram convocados e estão aguardando primeiro atendimento;

4. Cancelada. Aguardando resposta do Judiciário – para os casos de
Centro de Detenção Provisória (CDP), aguardando liberação
da PSC e desvinculação: falecimento, 21 anos, semiliberdade,
internação, sistema prisional, doença grave, prescrição de medida.
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5. Cancelada. Aguardando vaga para PSC;

6. Cancelada. Cumprindo Internação Provisória;

7. Cancelada. Erro de registro – desconsiderar este motivo;

8. Cancelada. Evasão do adolescente do lar – casos de situação de rua;

9. Cancelada. Falta de retaguarda para engajamento – desconsiderar
este motivo;

10. Cancelada. Internado para tratamento de saúde.

11. Cancelada. Outros motivos – para os casos de sobrestamento e
serviço militar.

 

12. Cancelada. Recusa ao cumprimento da MSE – para os casos de
descumprimento, após três convocações;

13. Cancelada. Substituição antes do engajamento – desconsiderar este
motivo;

14. Cancelada. Transferência para outra comarca – para os casos de
transferência para outro Estado.

 



6 
 

 

Data de Encerramento

 Colocar a data do relatório enviado ao Judiciário para os casos de:
Adolescente não localizado, Aguardando resposta do Judiciário,
Cumprindo Internação Provisória, Evasão do adolescente do lar,
Internado para tratamento de saúde, Outros motivos: serviço militar,
Recusa ao cumprimento da MSE e Transferência para outra comarca;

 Colocar a data do registro da informação no sistema para os casos
de: aguardando convocação; Aguardando primeiro atendimento e
aguardando vaga para PSC;

 Colocar a data do ofício recebido do Judiciário para o caso de
sobrestamento.

 

Estatísticas e relatórios

 Gerar as estatísticas e relatórios acerca dos adolescentes não efetivos
das Unidades.

 Acessar a aba Relatórios > Medidas/Atendimentos por situação nas
Unidades e a aba Estatísticas > Perfil dos Adolescentes – Unidades.
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Perguntas?

 

http://egov.df.gov.br
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